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Disclaimer. Deze publicatie is opgesteld en in een beperkte en eenmalige oplage uitgebracht  
naar aanleiding van het afscheid van Ed Buijsman op donderdag 28 november 2013. Alle verant-
woordelijkheid voor de teksten ligt bij Ed Buijsman. In de periode dat hij deze teksten schreef 
was hij in dienst bij het Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven/Den Haag, en gedeta-
cheerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven. Eventuele standpunten 
en opinies die in de teksten naar voren worden gebracht, zijn geheel voor rekening van de 
auteur en weerspiegelen op generlei enkele wijze eventuele standpunten en opinies van ge-
noemde organisaties. Elke overeenkomst met eventuele standpunten en opinies  van genoem-
de organisaties berusten louter op toeval. 

Over lucht. Er is in historische zin veel te vertellen over de luchtverontreiniging, ook over die 
in Nederland. Daarom werkt uitgeverij Tinsentiep aan een website over de luchtverontreiniging 
in Nederland waarop de nadruk op ontwikkelingen in de tijd ligt. Hierdoor wordt het heden 
met het verleden verbonden, zodat de huidige luchtverontreiniging in een historische context 
kan worden begrepen. De website zal volgens de huidige 
planning in 2014 operationeel worden onder de naam 
overlucht.nl. Suggesties, bijdragen en commentaren zijn 
welkom onder het  e-mailadres overlucht@xs4all.nl.  

De Utrechtse kunstenaar 
Grolmans maakte in 1915 
een aquarel van de been-
zwartfabriek ten noorden 
van Utrecht. De fabriek 
zorgde destijds voor een 
onvoorstelbare luchtver-
ontreiniging en was daar-
naast een bron van uit-
zonderlijke stankoverlast. 
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Voorwoord 

Een carrière - misschien is het beter te spreken van een deel van een levensloop, omdat 
werk niet het enige in het leven is - verloopt zelden als een rechte lijn tussen een begin-
punt en een eindpunt. In ieder geval niet in mijn geval. Wel kan ik vaststellen dat ik  tot op 
heden een verblijftijd van meer dan 40 jaar in de wereld van de luchtverontreiniging heb 
gehad. Was dat ooit zo gepland? Nee. Is het dan toeval? Nee, dat ook weer niet helemaal. 
Ik heb het merkwaardige voorrecht gehad om in Nederland de opkomst en ondergang van 
een vakgebied niet alleen te hebben mogen meemaken, maar ook nog een bescheiden rol 
in die wereld te hebben gespeeld. Sommigen zullen zich dat misschien niet meer herinne-
ren en anderen weten het gewoon niet, maar dat is niet zo belangrijk. Het is een mooi vak 
dat ergens over gaat én een vak waarvan de beoefening bijdraagt aan een beter bestaan. 
En niet onbelangrijk: ik heb er op diverse manieren altijd met plezier in (en mee) gewerkt. 
 
De analytische chemie was mijn beoogde bestemming. Bij Ben Griepink van de afdeling 
Elementenanalyse van het Analytisch Chemisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit 
Utrecht heb ik mij bekwaamd in dit chemische handwerk (en andere zaken). Al tijdens mijn 
studie kwam ik ook in contact met Louk Conrads van het Instituut voor Meteorologie en 
Oceanografie van de Rijksuniversiteit Utrecht. En via dat laatste kwam ik in het chemisch 
regenwateronderzoek terecht. En door de toevalligheden die in het leven nog wel eens 
opgeld willen doen, bleek 1 april 1971 - ik studeerde nog  - het begin van mijn verblijf in de 
luchtverontreiniging en aanverwante gebieden. 
 
Nadat ik in september 1973 was afgestudeerd, probeerde ik geheel in lijn met mijn oplei-
ding als analytisch-chemicus aan de slag te komen. Helaas bleek toen dat de gouden ber-
gen, die mij bij het begin van mijn studie waren beloofd, achter de horizon waren verdwe-
nen. Ik was terechtgekomen in een klassieke varkenscyclus. Ik opereerde een aantal jaren 
los-vast als analytisch chemicus, deed vanaf 1976 chemieonderwijs op de universiteit ‘erbij’ 
en keerde in 1980 terug bij het Instituut voor Meteorologie en Oceanografie, als medewer-
ker zonder betaling. Het verblijf aldaar, en al snel ook vaak betaald, zou duren tot eind 
1986. In al die tijd was ik daarnaast steeds docent scheikunde; misschien wel het mooiste 
vak na (of misschien wel nog voor) de atmosferische chemie. Daarna verkaste ik (en ande-
ren van de groep Chemie van de Atmosfeer) door omstandigheden gedwongen naar het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu(hygiëne), later het Milieu– en Natuurplan-
bureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en tot slot (uitgeleend aan) het Rijksinsti-
tuut voor Volksgezondheid en Milieu. En al die tijd dus grotendeels luchtverontreiniging. 
 
Het was een mooie tijd die ik niet graag zou hebben gemist. Er rest op het terrein van de 
luchtverontreiniging voor mij nog een deel te gaan: het onderzoek naar de geschiedenis 
van zwaveldioxide. En verder nog het onderzoek naar de geschiedenis van de grote stern 
in Nederland, meer onderzoek naar de teloorgang van natuurmonument De Beer en on-
derzoek van de ondergang van de natuur in Nederland in de afgelopen honderd jaar. Het 
betekent veel archiefonderzoek en anderszins speurwerk; een vak dat ik merkwaardig 
genoeg mede dankzij de reorganisaties bij het RIVM heb leren kennen en waarderen. 
 
Ed Buijsman 
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Mensen die niet aan wetenschap doen of er niet bijzonder mee vertrouwd zijn, 
verkeren nogal eens in de veronderstelling dat wetenschap eeuwige waarheden 
verkondigt. Niets is minder waar: de essentie van wetenschap is dat het altijd 
werk in uitvoering is. De kennis van nu kan (en zal waarschijnlijk) morgen achter-
haald of, nog erger, obscuur zijn. Volgens de filosoof Popper is zelfs het kenmer-
kende element van de wetenschap ‘falsificatie’. Dat wil zeggen dat wetenschap-
pers de plicht hebben om experimenten te verzinnen om bestaande theorieën 
en hypotheses te falsificeren, dat wil zeggen aan te tonen dat ze niet juist zijn. 

Niet-wetenschappers raken van dit alles snel in verwarring. Want waar dient we-
tenschap dan toe? Wat heb je er eigenlijk aan?  Het zelfde gedachtengoed van 
Popper biedt ons echter ook een oplossing. Als de experimenten die beogen om 
een theorie te falsificeren, falen dan blijft de theorie immers overeind.  Hoe vaker 
(verschillende) falsificatie-experimenten falen hoe robuuster de theorie ervan 
wordt. Je zou ook kunnen zeggen: hoe zekerder. De lezer vraagt zich nu mis-
schien af waartoe deze beschouwing leidt. Wel: die leidt naar het begrip 
‘indicator’ en daar gaan we het straks over hebben. 

Wetenschap heeft het tegenwoordig moeilijk. Een lokale politicus  we noemen 

partij noch naam  beweerde eens dat wetenschap ook maar een ‘opinie’ is. 
Daarmee gaf hij uiting aan een breed gevoeld ongenoegen dat je aan weten-
schap vaak niets lijkt te hebben. Wetenschappers kunnen nooit met zekerheid 
iets zeggen. En, om de luchtverontreiniging als voorbeeld te nemen, hoe kun je 
weten hoe het ergens staat met de luchtverontreiniging als op die plek niet 

wordt gemeten  blijkbaar zijn metingen alles.  En zo voert de vereniging Milieu-
defensie ene Florien op die ons laat weten: ‘Het maakt me onzeker dat ik niet 

weet wat de gevolgen van vieze lucht zijn voor mijn kinderen. Daarom richt ik nu 
een groep op. We gaan zelf de luchtvervuiling meten, zodat ik zeker weet wat Odi-
lie inademt’. De burger als wetenschapper; ik bepaal zelf wel wat goed voor mij is! 
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Een indicator 

Indicator betekent letterlijk ’aanwijzer’. Het is een grootheid die ons iets vertelt 
over een bepaalde eigenschap. Zo zijn er stofjes die in twee kleuren kunnen voor-
komen afhankelijk van de zuurgraad van de vloeistof waarin we ze doen. We kun-
nen dergelijk stoffen dus gebruiken als indicator. In de luchtverontreinigingswe-
reld is het gebruik van het begrip ’indicator’ al lang de gewoonste zaak van de 
wereld. Dat is handig zal men misschien denken. Gaat het hier om een indicator 
voor luchtverontreiniging? Een ’aanwijzer’ die ons vertelt of er luchtverontreini-
ging is of niet? Of veel of wat minder luchtverontreiniging? Jazeker, maar dan 
toch weer anders.  

Het eerste gebruik van het begrip ’indicator’ in de context van (Nederlandse) 
luchtverontreiniging stond in een publicatie uit 1966 (Brasser & Joosting, 1966). 
Hier heette het dat zwaveldioxide (SO2)  een indicator was ‘voor het begrip lucht-
verontreiniging als geheel’. Afgezien van de ongelukkige formulering was dit een 
weinig wetenschappelijke uitspraak. Er werd namelijk nergens in de publicatie 
enig argument laat staan bewijs voor deze uitspraak aangevoerd. De suggestie 
was natuurlijk dat, als we nu maar zwaveldioxide zouden meten, we dan zouden 
weten hoe het met de ‘luchtverontreiniging als geheel’ zat. Gaat de waarde van 
de ‘indicator’ omhoog dan neemt de luchtverontreiniging toe, enzovoorts. 

Onbedoeld vormde deze uitspraak het begin van een geschiedenis die tot op de 
dag van vandaag doorgaat: de geschiedenis van de ongegeneerde simplificatie. 
In 1971 werd dit kwalijke voorbeeld namelijk gevolgd door de overheid. Het Minis-
terie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne meende nu dat zwaveldioxide kon 
dienen als indicator voor de ‘zogenaamde reducerende luchtverontreiniging’.  
Blijkbaar niet meer voor het geheel maar toch nog wel voor veel. 

In dezelfde jaren zeventig greep het probleem van de zure regen om zich heen. 
En ook daar deed het indicatorbegrip zich gelden. Nu heette het dat de zuur-
graad, gewoonlijk uitgedrukt als pH, van de neerslag een goede indicator zou zijn 
voor de ernst van het probleem. Er zat een deel van waarheid in, maar voor Ne-
derland ging het in ieder geval zeker niet op. Dit leidde tot vinnige debatten (zie 
bijvoorbeeld Zeedijk, 1979; Bütjsman & Asman, 1980).  

1. De indicator van Brasser et al. (1966) is de eerste en misschien ook wel de mooiste. 
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Voor alles en nog wat  

Dit alles was slechts een bescheiden opmaat voor wat zou volgen. Het begrip 
‘indicator’ bleek in vele situaties met luchtverontreiniging toepasbaar.  Gerenom-
meerde instituten als het RIVM, TNO, MNP en PBL  en ook bijvoorbeeld Milieude-
fensie hebben de krachtige werking van het begrip ‘indicator’ ontdekt. Is het dan 
verwonderlijk dat argeloze burgers in navolging van de vereniging Milieudefen-
sie zelf luchtverontreiniging gaan meten en bovendien menen dat als ze stikstof-
dioxide meten dat ze dan ook meteen fijn stof meten? 

Enige literatuur 
 Brasser, L.J., Joosting P.E. & Van Zuilen D. (1966) SO2 in welke mate toelaatbaar? Werk-

rapport G 300. Instituut voor Gezondheidstechniek TNO, Delft.  
 Bütjsman, E. & Asman, W.A.H. (1980) Hoe komt de pH van regenwater tot stand? Che-

misch Weekblad 76, 379.  
 Zeedijk, H. (1979) Plaatselijk een zure bui, soms met ammoniak. Chemisch Weekblad 

m207.  

2.  De indicator van het Ministerie van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne (1971). 

 

 

3. Ach, die zure regen. Atmosfersich-chemisch 
was het in het begin van de jaren tachtig wel rede-
lijk duidelijk hoe het in elkaar stak. Aan de effecten-
kant was het allemaal wat minder helder. Niette-
min vatte de mening post dat de bossen op grote 
schaal zouden worden aangetast, ook in Neder-
land. Het is er niet van gekomen wat menigeen 
deed opmerken dat de zure regen was bedacht 
door wetenschappers die om geld verlegen zaten. 
De Elsevier-columnist Simon Roozendaal sprak zelfs 
van een hype. Dat is nu ook weer wat overtrokken.   
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16. Zelf onderzoek doen aan korstmossen en ammoniak, Bryologische en Lichenologische 
Werkgroep van de KNNV, 2010. 
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Op 28 november 2013 uur zal ondergetekende de zogeheten O.M.-lezing houden. 
De lezing heeft als titel ‘Daarheen en weer terug’ en behandelt het zogeheten 
cyclisch principe. Nu zal niet iedereen bekend zijn met het fenomeen O.M.-lezing, 
zodat een korte uitleg hiervan wel op zijn plaats is. 
 Het begrip ’O.M.-lezing’ staat voor Oude-Mannen-lezing. Het is een merkwaar-
dig verschijnsel waarmee de afscheidslezing van een vertrekkende medewerker 
wordt aangeduid. Vaak wordt in deze lezingen teruggekeken op de prestaties 
van betrokkene en op ontwikkelingen in het werkveld waarop de betrokkene 
werkzaam is geweest, teruggekeken. Merkwaardig element aan de O.M.-lezing is 
dat de uitdrukking is bedacht door ondergetekende die de tweede lezing in de 
reeks zal verzorgen. Dit betekent dat degene die de eerste O.M.-lezing heeft ver-
zorgd (waarover zo meer) daar destijds dus geen weet van heeft gehad. Waar 
gaat het om? Medewerkers die met pensioen gaan, worden veelal als overbodig 
beschouwd. Ze zijn van een voorbije tijd en representeren kennis die achterhaald 
is. Bij hun afscheid mogen ze dan een laatste keer nog wat zeggen, soms ook 
worden nog wat anderen opgetrommeld om te vertellen wat voor prachtig werk 

Bram Buurma bij zijn afscheidslezing in zaal T0.07 op het RIVM in oktober 1993. Links op de 
voorgrond nog net zichtbaar een deel van de toenmalige directeur-generaal van het Rijksin-
stituut  voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Ruud van Noort. 
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de binnenkort-gepensioneerde heeft geleverd en dan kan de organisatie weer 
overgaan  tot de orde van de dag. Dit is echter onterecht. Het zijn juist oudere 
medewerkers die vaak verstandige dingen hebben te zeggen en daarmee ande-
ren voor fouten kunnen behoeden. Daarom is het verschijnsel oudemannenle-
zing, kortweg ’O.M.-lezing’, bedacht. Dat de afkorting O.M. zou terugslaan op de 
legendarische afdeling Operationele Metingen is slechts een toevalligheid, maar 
(ook wel weer) toevallig enigszins toepasselijk. 
 In deze context beschouwd, is eerste O.M.-lezing ooit verzorgd door Bram 
Buurma in oktober 1993. Buurma was een van de pioniers van  het eerste lucht-
meetnet  van het RIVM, werd in 1981 uitgerangeerd en  was daarna nog tien jaar 
verbonden aan de Coördinatie Commissie voor Radioactieve en Xenobiotische 
stoffen, CCRX,  als secretaris. De naam O.M.-lezing is ook een eerbetoon aan de 
mensen die het eerste luchtmeetnet hebben vormgegeven.  Het is natuurlijk 
gemakkelijk om nu, bijna 60 jaar later, wat lacherig over de begintijd van het 
meetnet te doen. Het is echter goed om te bedenken dat in het midden van de 
jaren zestig, waar de wortels van het luchtmeetnet liggen, de kennis  over lucht-
verontreiniging en hoe het te meten minimaal was. Het is daarom jammer om te 
constateren dat mensen van de eerste generatie als Buurma, maar ook bijvoor-
beeld Boelhouwer, Elskamp en Meijerman, en latere luchtmensen als Van de 
Wiel, (bijna) zijn vergeten. Natuurlijk: tijden veranderen en daarmee ook de eisen 
die moeten worden gesteld. Maar dat zou dan toch niet mogen gelden voor pro-
fessionaliteit en vakkennis. Maar blijkbaar geldt ook hier het cyclisch principe.  

Sfeerbeelden uit een voorbije tijd: rokende schoorstenen. 
De rokende schoorsteen was lange tijd een symbool voor 
economische voorspoed en vooruitgang. 
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'Er worden meer mensen door het milieu betaald dan er onder lijden' 
Jan Koeman, vooormalig hoogleraar toxicologie aan de universiteit van Utrecht. 
 

'Air pollution monitoring is an expensive business and it should not be underta-
ken lightly. In a world of limited resources, any monitoring programme will pro-
bably have taken priority over some other socially useful exercise.' 
D.J. Moore, 1986. Moore was in leven editor-in-chief van het prestigieuze, weten-
schappelijke tijdschrift ‘Atmospheric Environment’.  
 

'Round up the usual suspects' 
Uit de film ‘Casablanca’, 1942 
 

‘De normatieve macht van het feitelijke’ 
Georg Jellinek, Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, 1895. 

Scene uit de film ‘Casablanca’, 1942. De held, café-eigenaar Rick Blaine (Humphrey 
Bogart, tweede van rechts), heeft zojuist een hoge nazi-officier (niet in beeld; ge-
speeld door een Duits acteur die was gevlucht voor het nazibewind) neergescho-
ten. De corrupte politieman Louis Renault (Claude Rains, tweede van links) spreekt 
nu de legendarische woorden: ‘Round up the usual suspects’. Het is de perfecte 
metafoor voor de suggestie van daadkracht maar met de intentie om niets aan het 
echte probleem te doen. 
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E. Buijsman, 2013. Op basis van metingen van fijn stof, totaal stof en zwarte rook 
geconstrueerde trend voor de niveaus van fijn stof in het centrum van Rotterdam. 
De concentraties van tegenwoordig, in de orde van 20-30 µg/m³, liggen een factor 
vijf lager dan 50 jaar geleden. Voor de liefhebbers: het gaat om de stadsachter-
grond. In drukke straten zullen de concentraties zeker hoger liggen.  

‘Je bent toch niet als chemicus geboren!?’ 
B. Griepink, persoonlijke mededeling, 1974. 

‘Uit ‘n land met schone 
luchten’. Chinese woord-
voerder geeft in augustus 
2013 commentaar op het 
verontreinigde melkpoe-
der uit Nieuw-Zeeland en 
legt uit waarom melk-
poeder uit Nederland een 
goede, alternatieve keu-
ze is. 

‘Zure regen is een aandachttrekkend fenomeen van het door de mens geïndu-
ceerde chemische klimaat van de aarde’ 
E. Buijsman, W. Asman, L. Conrads, 1970.  
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Een erg klein verhaal over fijn stof 

Er was een tijd - het was nog niet eens zo lang geleden - dat fijn stof nog niet was 
uitgevonden. Natuurlijk was er wel stof en ook zwarte rook en ook zwevende 
deeltjes, maar daar maakten maar weinig mensen zich erg druk over. En natuur-
lijk was er regelgeving voor zwevende deeltjes en daar werd aan voldaan (of 
niet), maar dat leidde niet tot bezorgde reacties. Er ging ook niemand aan dood, 
al dan niet voortijdig. Of misschien dachten we niet dat er mensen aan luchtver-
ontreiniging dood konden gaan. En eigenlijk is dat maar goed ook, want de stof-
niveaus waren vele malen hoger dan nu. De Elsevier-columnist Simon Rozendaal, 
tevens erelid van de Koninklijke Nederlandsche Chemische Vereniging –waarop 
hij zich graag laat voorstaan- hakt graag in op linkse al dan niet op GroenLinks 
verondersteld georiënteerde milieuonderzoekers. In zijn boekje ‘Het Grote Goed 
Nieuws Boek’ (met als ondertitel ‘Tegen De Slecht Nieuws Maffia’) gaat hij in een 
tekst met de titel ‘Het ideaal als vijand van het goede’ in op luchtverontreiniging. 
Hij wijst erop dat de luchtkwaliteit in Nederland nog nooit zo goed is geweest. 
Rozendaal stelt verder dat wij in Nederland als het om milieuzaken gaat, lijden 
onder het fenomeen van ’er mag niets in zitten’. En dat het slechte nieuws vooral 
te wijten is steeds strengere normen. Zonder het daar nu helemaal mee eens te 
zijn, valt er zeker wel iets voor te zeggen. In  ieder geval over de luchtkwaliteit. 
 Een ander interessant verschijnsel is de vlucht naar steeds kleiner stof. Gerrit 
van Dam  wees hier al in 2003 op in een, naar later zou blijken, voorspellend arti-
kel. De aandacht voor PM0,1 was door hem destijds ook al voorzien. Curieus in 
deze context is ook het taalgebruik. Fijn stof heette vroeger ‘giant particles’ (zie 
ook afbeelding 2). Tegenwoordig beijvert men zich om stof te benoemen in ter-
men van fijn, fijner, ultrafijn, waarbij een zeker klankovereenkomst met venijn 
niet kan worden ontkend. Misschien is dat ook wel de bedoeling, want in de pu-
blieke berichtgeving over (fijn) stof in de lucht wordt sterk gesuggereerd: hoe 
fijner, hoe venijniger. Vooral de opmerking dat de ‘kleinste’ (?) stofdeeltjes via de 
longen ongehinderd in het bloed kunnen komen en zodoende de hersenen kun-
nen bereiken, zal vermoedelijk veel argeloze lezers de stuipen op het lijf jagen.  

Afbeelding 1 De (voorspellende) gra-
fiek uit het artikel van Van Dam uit 
2003. In de loop van de tijd 
(horizontale as) zal de aandacht naar 
steeds kleinere deeltjes (de grootte 
van de deeltjes in micrometer staat 
op de verticale as) verschuiven. 
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Afbeelding 2 Het boek van Jun-
ge, ‘Air Chemistry and Radioac-
tivity’, uit 1963 besteedde  ook 
aandacht aan stof. In deze tijd 
was stof vooral nog een weten-
schappelijk interessant object. 

 Op 24 juni 2013 hield Bert Brunekreef een lezing voor de Koninklijke Nederland-
se  Academie voor Wetenschappen. De titel was ‘Luchtvervuiling: een blijvende 
uitdaging’. Brunekreef is een gerenommeerd milieu-epidemioloog met een ver-
beten aandacht voor fijn stof. Hij is een van de wetenschappers die met steeds 
maar nieuwe onheilstijdingen over het stof in de lucht komt.  Interessant is dat hij 
ook een grafiek liet zien over luchtverontreiniging in de rij van de actoren die 
schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Brunekreef gebruikte de merk-
waardige formulering ‘een keurige negende plaats’.  Men zou ook kunnen zeg-
gen ‘pas de negende plaats’. Op nummer een staat hoge bloedruk, jazeker, ro-
ken, luchtverontreiniging binnenshuis (!) door vaste brandstof, alcoholgebruik, 
te weinig fruit, te hoge BMI-index,  te hoog suikergehalte in het bloed en dan 
geen luchtverontreiniging, zoals Brunekreef zegt, maar ‘Ambient particulate 
matter pollution’. Fijn stof of stof of fijner stof of ultrafijn stof misschien? Maar 
wat dan precies? Brunekreef doet er achteloos over: het zijn de nanopartikels of 
wel het ultrafijn stof. Maar dat blijkt dan weer nergens uit. 
 Wat kunnen we hiervan leren? Luchtverontreiniging kan een probleem voor de 
gezondheid kan zijn , zeker wel. Maar ook dat er andere problemen zijn die ern-
stiger zijn.  Misschien zouden we daar (desgewenst) meer aandacht (en geld) 
aan kunnen besteden?  

Afbeelding 3 Brunekreef: Lucht-
verontreiniging staat op een 
‘keurige negende plaats’. 

Lezing van Bert Brunekreef: ‘Luchtvervuiling een blijvende uitdaging’. Zie http://
vimeo.com/69883421. 

Lim, S.S & heel veel anderen (2012) A comparative risk assessment of burden of disease and 
injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a syste-
matic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. The Lancet 308 (9859), 2224-2260. 
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1 

2 

1 en 2. Het boekje ‘Vuile lucht’ van Bram Buurma stamt uit 1968 een geeft een aardige 
(visuele) indruk van de luchtverontreiniging in Nederland in de jaren zestig. De afbeeldingen 
hierboven zijn aan deze publicatie ontleend. Luchtverontreiniging was alom zichtbaar (en 
merkbaar). 
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3 

4 

3. Het gebeurt niet vaak dat er in de 
context van luchtverontreiniging een 
standbeeld wordt opgericht, maar in Engis 
even ten zuiden van Luik staat er een. Het 
is opgericht als herinnering aan de lucht-
verontreinigingsramp in de Maasvallei in 
december 1930. Onder het beeld bevindt 
zich een plaquette. Op de plaquette staat 
een tekst die herinnert aan de gebeurtenis-
sen in 1930.  Het meisje  verwijst naar een 
van de slachtoffers, de 20-jarige Louise. 

 
 
 
 
4. Gezicht op de Hoogovens  nabij IJmui-
den in de jaren zeventig. De rook uit de 
middelste schoorsteen heeft een bruine 
kleur; dit duidt op een hoge concentratie 
stikstofdioxide. In die tijd stond ook de 
schoorsteen van de kunstmestfabriek van 
DSM in Geleen bekend om zijn bruine 
pluim, die - vanwege de hoogte van de 
schoorsteen – al op geruime afstand zicht-
baar was. 
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